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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
«Παναγία η Αχειροποίητος: 

“ ἡ ἐλπὶς τῶν ϊπηλπισμένων” της Θεσσαλονίκης» 
«Αγαπάμε την πόλη μας- Τιοθετούμε τα μνημεία της» 

 
     Τπεύθυνοι καθηγητές             Παρουσιάζουν οι μαθητές          
     Καρανάσιου ωσσάνα             Κάππα  Άσπα 
      Νευροκοπλής Αθανάσιος             Κουγιουμτζόγλου Έλι 
      Υωτίου Μαρία              Λεμπετλής Νίκος 
                Σούλιος Φρήστος 
                Σρατσέλα Αγγελίνα 
                Σσιτσιλιάνου τέβη 
 
 

         
 
 











 
«Ση Ρευματοκρατόρισσα 
 τη φέραν οι παππούληδές μου 
 από μια πολιτεία της Προποντίδας.  
Σην άρπαξαν μια Κυριακή πρωί  
και φύγαν πάνω στ’ άλογα…. ε δυο τρεις 
μέρες, τραβώντας συνεχώς κατά τα δυτικά, 
έφτασαν στον Έβρο και διάβηκαν σα λιτανεία 
το ρεύμα. Η Ρευματοκρατόρισσα συγκράτησε 
και πάλι το πολύ νερό… τη αλονίκη τους 
πιο πολλούς τους στρίμωξαν στην 
Αχειροποίητο ή εκεί γύρω.» 
                              Γιώργος Ιωάννου 
    Η Παναγία η Ρευματοκρατόρισσα, Η σαρκοφάγος 



     Αχειροποίητος:  Σαχυδρομικό δελτάριο των αρχών του αιώνα μας. 





Περίπου 800 πρόσφυγες μένουν στο ναό έως το 1930. 



 Η Παναγία η Ρευματοκρατόρισσα 
 στην εκκλησία  

της  Παναγίας Αχειροποιήτου.  
Ένα θρησκευτικό λατρευτικό κειμήλιο  

των Θρακών προσφύγων  
από τη Ραιδεστό. 

 Η ταύρωση  
στην πίσω πλευρά της εικόνας  

 χρονολογείται στον 15ο αι. 



Παναγία η Αχειροποίητος  
στην κόγχη  

του Αγίου Νικολάου Ορφανού 
στην  Θεσσαλονίκη  

Ο Ναός της 
 Παναγίας της Αχειροποιήτου 



Η Αχειροποίητος εντάσσεται στον τύπο της τρίκλιτης  ξυλόστεγης  βασιλικής  
με υπερώα, η οποία καταλήγει στα ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα.   





Σο κεντρικό ψηφιδωτό του τόξου  
του τριβήλου, 

που οδηγεί στο κεντρικό κλίτος,  
φέρει στη βάση του σε κόκκινη ταινία  

την κτητορική επιγραφή 

Σο πολυτελές τρίβηλο 



Ὑπέρ  ο(ὗ  ο)ἶδεν  
ὁ  Θεός  τό  ὄνομα 
Ὑπέρ   (Ἀ)νδρέου  

(τα)π(ε)ινοῦ 



Κιονόκρανα 



Οι γκριζοπράσινες  φλεβώσεις μέσα στο λευκό μάρμαρο σχηματίζουν 
ποταμό με κατεύθυνση από το νάρθηκα προς το ιερό βήμα. 



Σρία επάλληλα δάπεδα 
 από το προϋπάρχον  
ρωμαϊκό λουτρό.. 



Υυτικός διάκοσμος 

Γεωμετρικός διάκοσμος 



Κανένα ψηφιδωτό δεν αποτυπώνει μορφές Αγίων,  
παρά μόνο το σύμβολο του ταυρού. 



Χηφιδωτά και τοιχογραφίες της νότιας κιονοστοιχίας 



Μορφές Αγίων  από την παράσταση  
των σαράντα Μαρτύρων στην λίμνη της εβάστειας 



. 

«Ο σουλτάνος Μουράτ πήρε  
τη Θεσσαλονίκη το 833». 

 Η παλιά αραβική χρονολόγηση 
αντιστοιχεί στο έτος της κατάληψης 

 της πόλης, δηλαδή το 1430. 



Ο Ναός της Παναγίας είναι ο πρώτος Ναός  στην πόλη,  
που μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τέμενος. 



Ονομάζεται  
«Εσκί  Σζουμά»: 

 Σο τέμενος  
της παλαιάς 
Παρασκευής. 



Γίνονται  
εσωτερικές μετατροπές 

 και επιζωγραφίσεις. 



26 Οκτωβρίου 1912 
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 



το ναό αρχίζουν  εργασίες αποκατάστασης και επαναλειτουργίας. 



Κατεδαφίζεται  
ο μιναρές. 



έρβοι πρόσφυγες εγκαθίστανται στο εσωτερικό του ναού 
λόγω των Βαλκανικών πολέμων. 




